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السؤال: من يقول الشيعة كفرة هل عليه إثم وهل هم فعلاً كفرة
الجواب: هناكتفصيل فالشيعي الذي يَدَعي أن القرآن محرف أو إن جبريل الأمين قد خان وإنه نزل بالقرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام والأولى به علي أو الشيعي الذي يكذب حادثة الأفك ويقول أن عائشة إرتكبت الفاحشة وحاشاها رضي الله عنها فالذي يقول هذا ويعتقده يكفر ويخرج من دائرة المسلمين , أما دون ذلك مثل يُفضل علي على غيره فلا يكفر بهذا وإنما يدخل بالبدعة , فحسب الشيعي يُحكم عليه بما يصدر منه
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السؤال: عندي ولد عمره 15 سنة يصلي ويصوم لكنة يقول لي دائمأ إني أخاف أن تضربني مع غني لاأضربه فكيف أتصرف معه
الجواب: إرقِ هذا الولد بسورة الإخلاص والمعوذتين وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إذا إشتكى وقال (ماسأل سائل بمثلهما وماتعوذ متعوذ بمثلهما) وأرقهِ أيضاً بفاتحة الكتاب ومثل مايفعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع الحسن والحسين رضي الله عنهما يرقيهما ويعوذهما بقوله(أُعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) وإسأل الله أن يصرف عنه ماهو به 
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السؤال: أنا صاحب شركة والحمد لله أُصلي ولكن صوتي يعلوا على العمال فماذا تنصحني
الجواب: أنصحك أن تغضض من صوتك إذ لقمان أوصى ولده بذلك قائلاً (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) فغقتصد وإخفض صوتك فإن الناس لهم نفوس وإن لم تهنهم بكلامك ولكن أهنتهم بطريقتك , فأنت لاتحب أن يرفع أحد صوته عليك ومعرف إن من  الأدب عدم رفع الصوت حتى في الجاهلية إلا في المواضع التي تحتاج لهذا  
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السؤال: شخص يعمل إلى الثالثة ونصف صباحاً فهو ينام ولايستيقظ إلا الساعة 11 صباحاً فيصلي الصبح ماذا يفعل
الجواب: لايجوز لك هذا وينبغي أن تبحث عن عمل معه تستطيع أن تصلي الصبح في وقته قبل طلوع الشمس أما إن كانت هذه عادة مستمرة تعملها فأنصحك بالأنتقال لعمل آخر 
2-5
السؤال: ماحكم الصلاة على الأجزاء المبتورة من جسم الأنسان
الجواب: لايجوز الصلاة عليها إلا إذا مات الشخص ولم يوجد رأسه وتناثرت أشلائه فحينئذ يجوز يجوز الصلاة على هذه الأشلاء المتناثرة أما إذا بُترت رجل شخص وهو حي فلا يُصلى عليها ولم يُعهد هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
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السؤال: يوجد ناس في ليبيا لايصوموا إلا مع السعودية مع إنه بلادنا رأت الهلال فما الحكم
الجواب: يرى الجمهور أن رؤية بلدة للهلال تلزم سائر البلاد وفرق من أهل العلم كـ إبن عباس رضي الله عنهما يرى إن كل قطر هلاله الخاص به , فبأي الرأيين أخذ الشخص فلا جناح عليه لكن لايُظهر خلافاً في الناس فمثلاً شخص في ليبيا وأراد الصوم مع السعودية فله ذلك ولايُظهر هذا للناس ولايُحدث فتن ولاخلافات 
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السؤال: نحن سبعة نعمل في مؤسسة فنجتمع للصلاة ونصلي جماعة في المؤسسة هل هذا جائز
الجواب: إذا صاحب العمل يسمح لكم بالذهاب للمسجد فإذهب أنت وجماعتك وصلي هناك قال تعالى (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ)

